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Tuinieren

ACHTERGROND VLINDERS LOKKEN

Nietsmooier dan veel vlinders
in de tuin. Hoe lok je ze? En wat
moet die brandnetel daar in die
pot? Door Caspar Janssen

H
et is een behoefte die
meestal opkomt
rond deze tijd van
het jaar: ik zou wel –
wat meer – vlinders
in de tuinwillen. Iets

meer dan die ene witte (het kleine
koolwitje) en die ene bruine (de klei-
ne vos) die af en toe voorbij fladde-
ren. Want vlinders zijn mooi, en vro-
lijk stemmend, veel mooier en vrolij-
ker stemmend dan andere insecten.

Maar de vraag is: hoemoet dat, zo-
veel mogelijk vlinders naar je tuin
lokken?

Een waarschuwing vooraf: het
creëren van de ideale vlindertuin in
de tuin van een rijtjeswoning kan lei-
den tot opgetrokken wenkbrauwen
van uw buren. Die hebben namelijk
een netjes gemaaid gazon, of een
mooi betegeld terras, met comforta-

bel tuinstoelen, een parasol en ge-
noeg plek voor het parkeren van de
fiets of de brommer. Dan springt de
ideale vlindertuin nogal in het oog.

Want de ideale vlindertuin is grof
gesteld vooral een wilde planten-
tuin. Daarbij is het zaak omniet al te-
veel te snoeien, maar wel te zorgen
voor inhammen voor de insecten en
voor voldoende beschutting en zon-
nige plekjes, want vlinders houden
vanwarmte.

Voordeel voor de buren: een schut-
tingomde tuin is goed voor vlinders.
Afwisseling in de hoogte van planten
is ook belangrijk, evenals variatie in
natte endrogeplekken en enig reliëf,
al komen we hier al meer op het ter-
rein van de gevorderden.

Omhet haalbaar te houden en om-
dat u wel van vlinders houdt, maar
niet van al teveel rommeligheid, is

het zaak om tactisch en efficiënt te
opereren en de aantrekkelijkste vlin-
derplanten in de tuin te zetten, ge-
woon aan te schaffen bij het plaatse-
lijke tuincentrum. Daarbij is het
goed om te bedenken dat vlinders
niet alleen nectarplanten nodig heb-
ben, maar ook waardplanten. Op die

waardplanten legt het bevruchte
vlindervrouwtje haar eitjes, waaruit
rupsen komen. Die veranderen in
een pop, en daar komt dan weer een
vlinder uit tevoorschijn.

De rups van de
koninginnepage houdt
alleen van wortelloof

Mooi geweest
ANNEMARIE OSTER

e helft vanmijn tijd besteed ik aan
het zoeken naar spullen die ik ben
kwijtgeraakt. ‘Heb kwijtgemaakt’
volgensmijn levensgezel. Vaak ook
stelt hij de vraag die geen enkele
vrouw graag hoort en zeker niet
van haarman: ‘Waarom leg je je

(sleutels, mobiele telefoon, stadspas) dan ook niet op dezelfde
plek?’ Terwijl hij zelf altijd alles kwijt is. Maar in dat geval vraagt
hij doodgemoedereerd: ‘Heb jíj mijn (bril, pen, pinpas) soms
kwijtgemaakt?’ En ik, ook nietmis: ‘Nee, jijzelf misschien?!’ Zo-
als in veel verbintenissen van langer dan acht jaar zijn wij beur-
telings pot en ketel.

Maar toegegeven, zij het node: ik verlies wel eens iets. Is het
niet het hoesje van een zonnebril of de zonnebril zelf (zonder
hoesje), dan zijn het wel antieke oorbellen, nog vanmijn arme
moeder. Blijkbaar heb ik die bezittingen gedachteloos ergens
‘even’ neergelegd om onmiddellijk te vergeten waar. Tot ze na
een tijdje weer boven water komen: in de zak van een badjas,
diep in een tas, op het aanrecht.

Voor de goede orde: ikmeld dit zonder enige zelfvertedering.
Liever ben ik geen vergeetachtig oudwijf en houd ikmijn boel-
tje bij elkaar. Het leven zelf is al onoverzichtelijk genoeg.

Laatst bleek, vlak voor een reis, mijn paspoort spoorloos. Nota
bene een gloednieuw exemplaar waarvoor ikme nog kortgele-
den – tot twee keer toe! – knarsetandend hadmoeten vervoegen
bij demeest demoraliserende instantie denkbaar: burgerzaken.
Afgezien van lelijk want van rodekoolkleurig plastic is zo’n pas-
poort aardig prijzig. En daar komen de kosten van die vermale-
dijde foto ook nog bij. Die kun je – wel zo handig – een eindje ver-
derop in de gang van dat genereus bemeten, uit glas opgetrok-
ken, quasi-klantvriendelijke en daardoor des te deprimerender
gemeentehuis latenmaken. ‘Nee, niet lachen, mevrouw’, maant
de fotograaf op werktuiglijke toon. ‘Datmag tegenwoordig niet
meer.’ En dan neemt hij je genadeloos en face. Resultaat: alsof je
in de bolle kant van een lepel kijkt.

D

Goddank heb ik dat paspoort teruggevonden, in een laadje
waar het nooit eerder had gelegen, tussen oude brieven, roestige
paperclips en andere dingen die voorbij zijn.

Gek datmijn dankbaarheid bij het terugvinden van zo’n ver-
loren voorwerp veel minder groot is dan ikme voornam toen
het nog onvindbaar was. Niks op de knieën, ogen ten hemel,
dank u, lieve heertje, nee hoor: die vent bestaat niet eens en nu
snel een lekker kopje koffie. Wat zit demens opportunistisch in
elkaar.

Afgezien van veel kwijt, heb ik ook vaak iets niet bij me dat ik
bij me zou hebbenmoeten hebben. Een paar keer per week sta
ik, na een omslachtige afdaling uit huis, eindelijk klaar om op te
stappen, bij mijn fiets en ontdek datmijnmobiele telefoon nog
boven ligt. Een verslag van de smadelijke terugtocht voert te ver,
maar, eenmaal boven, waar ligt hij? En, staat hij wel aan opdat ik
hem kan tracerenmet de gewone telefoon?

Laatst toen het ding geen kik had gegeven en ik onverrichter
zake ten tweedemale was afgedaald, vond ik het in een vanmijn
fietstassen in een plasje water. Nu niet precies de plek waarop
mijn wederhelft doelt als hij mijn pot of ketel is. Laat ik, voor hij
onverhooptmijn column van vandaag onder ogen krijgt, die he-
le V verstoppen. Als hij vraagt: ‘Heb jij dat bijvoegsel soms kwijt-
gemaakt?’ hul ikme in een raadselachtig zwijgen.

Liever ben ik geen
vergeetachtig oud
wijf en houd ik mijn
boeltje bij elkaar

Kwijt
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En daar is uw
dagpauwoog

Balkonvlinders
Vlinders op het balkon, ook dat kan. De meeste planten groeien in bloembakken of potten; wel zullen er méér vlin-
ders komen als het balkon beschut is. Met een pot met een vlinderstruik kom je al een heel eind. En met een mooie,

bloeiende klimop kan een boomblauwtje zich er zelfs voortplanten. In het najaar komen er dan mogelijk zelfs
atalanta’s en distelvlinders op het balkon af. Bij tuincentra, maar bijvoorbeeld ook bij dierentuin Artis, zijn zakjes

vlinderbloemzaad te koop voor in de bloembak.

Als u met niet al teveel inspanning een
gemiddelde tuin gedurende het hele jaar
aantrekkelijk wilt maken voor veel dag-
vlinders, dan is nevenstaande mix aan
planten het meest geschikt. De planten
bloeien in verschillende seizoenen en
kleuren. Het zijn vooral nectarplanten, die
samen van het vroege voorjaar tot het la-
te najaar nectar bieden.

Vlinderstruik
Vuilboom/sporkehout

Bloeiende klimop
IJzerhard
Beemdkroon
Damastbloem
Hemelsleutel
Herfstaster
Koninginnenkruid
Lavendel
Vaste muurbloem
Enkelbloemige afrikaantjes

Foto’s Martijn Beekman/de Volkskrant

Atalanta 6
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder 3
Dagpauwoog 5
Distelvlinder 1
Gehakkelde aurelia 4
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos 2
Kleine vuurvlinder
Landkaartje
Oranjetipje
Zwartsprietkopje

Bron Vlinders in de tuin; tuinideeën
en praktische tips
Foto’s Kars Veling (2, 3, 5) en Henk
Bosma (1, 4, 6)/ de Vlinderstichting

Dagvlinders in
de tuin

Hemelsleutel!

Dewaardplant is, zoals Kars Veling
vanDeVlinderstichtinghet uitdrukt,
‘het thuis’ van de vlinder, de nectar-
plant is ‘de kroeg’. Sommige vlinder-
soorten zijn zo kieskeurig dat ze
maar 1 of 2waardplanten hebben. De
rups van de koninginnepage houdt
bijvoorbeeld alleen van wortelloof,
die van de kleine vuurvlinder slechts
van schapenzuring en veldzuring.
Ook de citroenvlinder heeft maar
twee waardplanten.

Waardplanten zijn bij de meeste
mensen ietsminder populair, omdat
rupsen minder populair zijn dan
vlinders, maar als u wilt dat uw tuin
niet alleen de vlinders van de buren
lokt, maar ook bijdraagt aan het in
stand houden van de populatie, dan
zet u bijvoorbeeld een grote brand-
netel in een potje. Want de brandne-
tel is de enigewaardplant vandeklei-

ne vos, de dagpauwoog, het land-
kaartje en de atalanta. Over het in
standhoudenvanpopulaties gespro-
ken: het aantal vlindersoorten is in
Nederland teruggelopen van 71 naar
54.
De beste en bekendste nectarplant

is de treffend betitelde vlinderstuik.
De vlinderstruik bloeit gedurende
het hele jaar (er zijn verschillende va-
rianten) en is onweerstaanbaar voor
dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde
aurelia, atalanta, distelvlinder, ci-
troenvlinder en verschillende witjes.

Een onderschatte wonderplant is,
zo onthult Kars Veling, de vuilboom,
ook wel sporkehout genaamd. Een
bescheiden, ‘ingetogen’ plant, zegt
Veling, met heel kleine groene
bloempjes, die bloeit tot in augustus.
De vuilboom is zowel nectarplant

(voor veel vlinders en voor bijen en
hommels) als waardplant, voor de ci-
troenvlinder en voor het boom-
blauwtje.
Een andere topper is de bloeiende

klimop. Nectarplant voor veel soor-
ten, waardplant voor het boom-
blauwtje. Bij het tuincentrum is zo-
wel bloeiende als niet bloeiende
klimop te koop.

Wilt umakkelijk scoren: atalanta’s
en dagpauwogen zijn gek op rottend
fruit.

Het maximaal haalbare resultaat,
binnen de gestelde beperkingen? Als
u het echt voor mekaar krijgt om de
ideale plantenmix samen te stellen
dan is het mogelijk om gedurende
het jaar wel twintig vlindersoorten
in de tuin op bezoek te krijgen. Zoals
genoemde soorten – de koninginne-
page uitgezonderd – maar ook het

bont zandoogje, het icarusblauwtje
en met een beetje geluk ook het
prachtige oranjetipje (pinkster-
bloem, judaspenning, damast-
bloem) in het voorjaar en de kleine
vuurvlinder in het najaar (herfstas-
ter). In een stadstuintje in Amster-
dam ligt dat aantal iets lager. Voor de
duidelijkheid: we hebben het hier
niet over nachtvlinders; die zijn, om
voor dehand liggende redenen,min-
der populair.

In het boek Vlinders in de tuin;
tuinideeën en praktische tips,
wordt uitgebreid ingegaan op
wat er nodig is voor een ideale
vlindertuin. Met veel adviezen
voor een optimaal resultaat.
Het boek is verkrijgbaar via:
De Vlinderstichting.
vlinderstichting.nl
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